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BIJLAGE BIJ ARBEIDSREGLEMENT : ZORGREGISTRATIE EN TOEGANGSCONTROLE IVA 
ZORG MENEN  
 
 

1. Algemeen 

Onder zorgregistratie “ Interaxio “ wordt verstaan: het systeem dat toelaat om, digitaal, het 
verzorgingsdossier en het begeleidingsplan te raadplegen en aan te vullen via een sleutel die 
gepersonaliseerd is. 
 
De toegangscontrole “ Easylynx “ gebeurt via dezelfde gepersonaliseerde sleutel ( badge ) en 
resulteert in de registratie van de toegang van elk personeel tot welbepaalde lokalen. 

Dit systeem is ( of kan ) geïmplementeerd ( worden ) in alle zorginstellingen van het Intern 
Verzelfstandigd Agentschap Zorg Menen, opgericht door het Besluit van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 08 mei 2018. 

Zowel de zorgregistratie als de toegangscontrole zijn gebaseerd op de verplichtingen opgenomen in 
- het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en bijlagen en  
- het KB houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en 
verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet-aangeboren hersenletsel 
van 21 september 2004 en wijzigingen en desbetreffende norminterpretaties van 29 november 2017 
van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
- het decreet van 25 april 2014 houdende persoonsvolgende financiering voor personen met een 
handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor 
personen met een handicap. 

2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

§1. Dit reglement is opgesteld om de zorgregistratie en de toegangscontrole in te voeren, rekening 
houdend met de vereisten van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, naast de bepalingen van de 
Grondwet ( artikel 22 ) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ( in het bijzonder 
artikel 8 EVRM ).  
 
§ 2. Vertrekkend vanuit de behoeften van de goede werking van het IVA Zorg Menen worden, in dit 
reglement, de principes van finaliteit, proportionaliteit en transparantie beschouwd als waarborgen die 
essentieel geacht worden voor de bescherming van de verwerking van de persoonsgegevens en van 
de persoonlijke levenssfeer van de personeelsleden. 

- Het principe van finaliteit van het gebruik van de zorgregistratie en toegangscontrole is 
vastgelegd in pt. 4 over de doeleinden en deze zijn vooral ingegeven door zorgmotieven ten 
behoeve van de gebruikers van de verschillende zorginstellingen. 

- Door het principe van proportionaliteit garandeert dit reglement dat het IVA Zorg Menen, en 
zijn beheerders van de zorgregistratie en de toegangscontrole, deze systemen niet zullen 
aanwenden op een wijze die onverenigbaar is met de uitdrukkelijk omschreven doeleinden in 
pt. 4. 

- Het principe van transparantie vindt zijn uitwerking in het voldoen aan de 
informatieverplichting: dit reglement geeft informatie over de nagestreefde doeleinden (pt. 4), 
over het functioneren van de zorgregistratie en de toegangscontrole en over de beheerders 
van de zorgregistratie en de toegangscontrole (pt.6), de rechten van het personeelslid om 
kennis te nemen van de gegevens en de informatie die werd geregistreerd.  

 
In zoverre de zorgregistratie en de toegangscontrole een inmenging in de persoonlijke levenssfeer 
van de werknemer tot gevolg heeft, moet deze tot een minimum beperkt blijven. 

3. Toepassingsgebied 

Dit reglement geldt voor alle personeelsleden van het IVA Zorg Menen. 



Bijlage zorgregistratie en toegangscontrole IVA Zorg Menen– 
  
 - 2 - 

4. Doeleinden 

De zorgregistratie en de toegangscontrole is opgevat als algemeen beheersysteem dat moet leiden tot 
het gemakkelijker behalen van volgende doelen: 

- Het bijhouden van het verzorgingsdossier van iedere gebruiker en het daaruit volgend 
verzorgingsplan. De opgenomen instructies worden omschreven per zorgactiviteit en 
zorgmomenten de uitvoering moet telkens geregistreerd worden. 

- Het bewaken van de actualisering van het verpleegkundig, paramedisch, kinesitherapeutisch 
en psychosociaal dossier van de gebruikers. Een liaisonfiche wordt op de geactualiseerde 
gegevens gebaseerd. 

- Het nakomen van de verplichting om, periodisch, statistische gegevens over te maken aan het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid e/of de Federale overheidsdienst ( FOD ) 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

- De ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid bewerkstelligen dat er vooral op gericht is de kwaliteit 
van de zorg- en dienstverlening, alsook haar werking te bepalen en te plannen, te evalueren 
en te verbeteren en de continuïteit te verzekeren. 

- De wetenschappelijke registratie bewerkstelligen van epidemiologische , wetenschappelijke of 
beheersmatig karakter in samenwerking met onderwijs- en of onderzoeksinstellingen. 

- Registratie in overleg met de coördinerend en raadgevend arts en/of behandelend 
geneesheer in kader van melding van infectieziekten. 

- Het geneesmiddelenbeheer organiseren en uitbouwen als steun bij voorschrijven, bestellen 
van geneesmiddelen en bedeling. 

- Het opvolgen van het verblijf en de behandelingen van de gebruikers met oog op de facturatie. 

- De toegangscontrole biedt een bijkomende beveiliging van de goederen van zowel het IVA 
Zorg Menen als van de diverse gebruikers en personeel. 
 

Het toezicht op de uitvoering van de taken, die zijn toevertrouwd aan de werknemers, gebeurt in 
verhouding tot bovenvermelde beoogde doelstellingen. 
 
Dit houdt in dat er geen constante controle is waarbij een permanente en systematische opvolging van 
de actuele gegevens gebeurt.  
 
De uitlezing van de gegevens, voornamelijk voor periodieke overzichten en globale rapportering, dient 
ook steeds te gebeuren met de bovenvermelde doelstellingen voor ogen. 
 
Gegevens uit de zorgregistratie en de toegangscontrole kunnen evenwel gebruikt worden bij een 
gerechtelijk onderzoek of om misbruiken of verzuim aan te tonen wanneer er al andere aanwijzingen 
zijn van misbruik of verzuim ( herhaalde klachten van gebruikers, familie of vertrouwenspersoon, ….), 
vermeende nalatigheid of bedrog bij uitvoeren van taken. 

5. Rechten en verplichting van het personeelslid 

Ieder personeelslid van het IVA Zorg Menen ontvangt deze bijlage bij het Arbeidsreglement 
betreffende de zorgregistratie en de toegangscontrole, de doeleinden en de modaliteiten. 

Het personeelslid is gerechtigd om onjuiste gegevens, die op hem betrekking hebben, te doen 
verbeteren. 

Het personeelslid kan de verwijdering of anonimisering van zijn persoonsgebonden gegevens vragen 
indien deze onvolledig, niet ter zake dienend of langer bewaard worden dan de toegestane duur.   
 
Het IVA Zorg Menen informeert het personeelslid, binnen 10 werkdagen, over het al dan niet of in 
welke mate er gevolg gegeven wordt aan de het verzoek tot verbetering of verwijdering en motiveert 
de beslissing. 

Elk personeelslid heeft de verplichting om de toepassing van de zorgregistratie en de 
toegangscontrole tijdens de arbeidstijd mogelijk te maken. Het personeelslid moet de defecten aan het 
systeem onmiddellijk melden bij het IVA Zorg Menen. 
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6. Beheerders van de zorgregistratie en toegangscontrole ( gelinkt met zorgregistratie ) 

De beheerders van de zorgregistratie zijn, in eerste lijn, de hoofdverpleegkundigen die, via ‘ 
metamanager’, rechten toekennen en in tweede lijn, de verantwoordelijke logistieke diensten voor   
uitlezing van geanonimiseerde ( personeelsvlak ) gegevens en algemene rapportering, invoeren van 
medicatieplan en verzorgingsinstructies, al dan niet in opdracht van huisarts en/of coördinerend 
geneesheer, bewaken van de continuïteit en opvolgen van verzorgingsplan,…. 

De beheerders van de toegangscontrole zijn, in eerste lijn, de verantwoordelijke logistieke diensten  
en, in tweede lijn, de hoofdverpleegkundigen. 

De Directeur van het Woonzorgcentrum, Directeur Thuis- en Ouderenzorg, Directeur 
Gehandicaptenzorg, en het Hoofd van het IVA Zorg Menen blijven de eindverantwoordelijken. 
 
Het IVA Zorg Menen neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijft tot de 
bevoegde personen en tegen verlies van de gegevens of elke andere niet-toegestane verwerking van 
de gegevens. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke, het IVA Zorg Menen, neemt de lijst van de personen die toegang 
hebben tot de persoonsgegevens, met beschrijving van hun hoedanigheid ten opzichte van de 
verwerking van de gegevens, op in het verwerkingsregister. De verwerkingsverantwoordelijke neemt 
uitdrukkelijk de maatregelen vermeld in artikel 9 van de Wet op de bescherming van natuurlijke 
personen tot verwerking van persoonsgegevens: 
- de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker wijst de categorieën van personen die toegang 
hebben tot de persoonsgegevens aan waarbij hun hoedanigheid ten opzichte van de verwerking van 
de betrokken gegevens nauwkeurig wordt omschreven. 
- de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker houdt de lijst van de aldus aangewezen 
categorieën van personen ter beschikking van de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 
-de verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de aangewezen personen door een wettelijke of 
statutaire verplichting, of door een evenwaardige contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het 
vertrouwelijk karakter van de gegevens in acht te nemen. 
 
De functionaris voor de gegevensbescherming beschermt, in samenwerking met de 
informatieveiligheidscel, de rechten van de betrokken personeelsleden conform de wetgeving, vermeld 
in pt. 2. 

De beheerders, verwerkingsverantwoordelijke, functionaris voor de gegevensbescherming en de 
leden van de informatieveiligheidscel en ICT diensten en het personeel zijn gehouden door een 
discretieplicht, waarvan de reikwijdte beschreven worden in de deontologische code van het 
personeel.   
 

7. Verwerking gegevens 

§1. Het systeem verwerkt en logt, digitaal, het verstrekken van elke medische, paramedische, 
verpleegkundige of sociale zorg of handelingen en eveneens wie deze uitvoert en binnen welk 
tijdsbestek. De zorgregistratie registreert elke zorgaanvraag (aanvrager, lokaliteit, moment van oproep 
) van elke gebruiker en de respons op deze aanvraag en binnen welk tijdsbestek. 
De toegangscontrole registreert de toegang van personeelsleden in de diverse lokalen. 

§2. De verwerking, in de zin van opvragen, raadplegen en gebruiken, gebeurt niet permanent en 
louter in functie van de beoogde doeleinden. De uitlezing van de gegevens gebeurt periodisch, nuttig 
voor een globale ( oa. jaarlijkse ) rapportering en zoveel mogelijk geanonimiseerd. 

§3. De controle in het kader van toezicht op de uitvoering van de, aan de personeelsleden 
toevertrouwde taken, gebeurt door middel van steekproefsgewijze nazichten en algemene 
vergelijkingen of door een gerichte controle bij vermoedens van misbruik of verzuim. 
Elke vraag tot verder en geïndividualiseerd onderzoek moet schriftelijk gericht worden aan het Hoofd 
van het IVA Zorg Menen en dient, naast alle aanwijzingen van het vermoede misbruik of verzuim, ook 
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een omstandige motivering te bevatten. ( zie ook pt 8 ) 
Het Hoofd IVA Zorg Menen neemt in samenspraak met de leidinggevende een beslissing betreffende 
een eventuele meer gerichte en geïndividualiseerde controle. Deze beslissing is omstandig 
gemotiveerd en omschreven naar duur. 
Het betrokken personeelslid wordt vooraf en zo vlug mogelijk, en uiterlijk binnen de drie werkdagen, 
op de hoogte gebracht.  

De consultatie van de toegangscontrole van lokalen, los van de gegevens in de zorgregistratie, kan 
alleen bij vermoedens van misbruik of na incidenten of op schriftelijke vraag van politiediensten, bij het 
vermoeden van criminele feiten. 

§4. De verwerkte gegevens kunnen maximaal 30 jaar, te rekenen vanaf het laatste ontslag of de 
laatste behandeling van de gebruiker, bewaard worden wat voor medische gegevens betreft en 5 jaar 
voor verpleegkundige gegevens en voor gegevens dienstig voor de facturering.  
Bij gerechtelijke procedures kunnen de gegevens langere tijd bewaard worden. 

§5. De beheerders van de zorgregistratie en toegangscontrole verstrekken aan het betrokken 
personeelslid, op diens schriftelijk verzoek, in begrijpelijke vorm, de gegevens en de informatie die 
door de zorgregistratie en toegangscontrole werden geregistreerd en dit binnen de termijn van één 
week na aanvraag. 

8. Gevolgen voor de personeelsleden 

§ 1. Bij herhaalde klachten van gebruikers en/of familieleden en/of vertrouwenspersoon, wordt het 
betrokken personeel hiervan verwittigd.  
Als de afwijkingen en onregelmatigheden blijven bestaan of indien de klachten zich herhalen, kan het 
betrokken personeel ter verantwoording worden geroepen om hier verdere toelichting over te geven.  
Elk personeelslid kan de gegevens van de zorgregistratie en toegangscontrole, die op het 
personeelslid zelf betrekking hebben, opvragen om ev. klachten te weerleggen of bijkomende uitleg te 
verschaffen bij gebeurtenissen of om zich op de gegevens te beroepen. 
Wanneer geen of geen afdoende verklaring kan worden gegeven, kunnen hieraan sancties gekoppeld 
worden zoals bepaald in het arbeidsreglement of de rechtspositieregeling en deontologische code.  
 

§ 2. In geval van afwijkende periodische rapporten kan het IVA Zorg Menen het personeel hierop in 
algemene termen attent maken en sensibiliseren, en een onderzoek voeren na kennisgeving aan het 
betrokken personeel bij aanhoudende afwijkende rapporten. 
Het betrokken personeel kan ter verantwoording worden geroepen bij herhaaldelijk vastgestelde 
inbreuken of verzuim en de gegevens van de zorgregistratie en de toegangscontrole kunnen hiervoor 
geconsulteerd en aangewend worden.  
Afhankelijk van de zwaarwichtigheid en de frequentie van de inbreuken of het verzuim, kunnen 
hieraan sancties gekoppeld worden wanneer blijkt dat de afwijkingen kunnen gelinkt worden aan één 
of meerdere personeelsleden en geen afdoende verklaring kan verstrekt worden. 
De sancties zijn bepaald in het arbeidsreglement, de rechtspositieregeling en deontologische code.  
 

§ 3. Personeelsleden die pogen om zich een ongeoorloofde toegang te ( laten) verschaffen tot de 
zorgregistratie of tot de toegangscontrole of die gegevens verspreiden kunnen gesanctioneerd worden 
met sancties bepaald in het arbeidsreglement, de rechtspositieregeling en de deontologische code. 
 

9. Klachtenprocedure 

Indien een personeelslid meent benadeeld te zijn in zijn rechten door de zorgregistratie of de 
toegangscontrole, of een ( ongeoorloofde ) verwerking van gegevens, kan het personeelslid zich 
richten tot hiërarchische lijn of het Hoofd van het IVA Zorg Menen. 

Het personeelslid kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die een 
onderzoeksbevoegdheid heeft. 
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Contactadres: Gegevensbeschermingsautoriteit 
                        Drukpersstraat 35 
                        1000 Brussel 
                        tel: 02/ 274 48 00 
                        fax: 02/274 48 35 
                        per e-mail: contact@apd-qba.be 

10. Contactpersoon 

Hoofd van IVA Zorg Menen: dhr. Patrick Plancke 
                                              Noorderlaan 1/A000 
                                              8930 Menen 
                                              tel: 056/527 171 
                                              fax: 056/527 109 
                                              per e-mail: patrick.plancke@menen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wijziging aan artikel 30 van het arbeidsreglement OCMW  
 
Artikel 30 
Zonder limitatief te zijn, worden onder meer volgende feiten als strafbare tekortkomingen aanzien :  

i. Het gebruiken van een identificatiebadge van een ander personeelslid 
voor de zorgregistratie en toegangscontrole, 

ii. Het verspreiden van gegevens uit de zorgregistratie en toegangscontrole 
of het ongeoorloofd zichzelf ( proberen ) toegang te verlenen tot of niet 
toegestane verwerking van gegevens uit de zorgregistratie en de 
toegangscontrole, 

iii. Inbreuken op de, in dit arbeidsreglement als bijlage, opgenomen 
bepalingen inzake de zorgregistratie en toegangscontrole. 

iv. … 


